
ט אירועים
 תפרי

קבלת פנים   5 עמדות לבחירה
 

•    פיש אנד שיפ‘צ

•    עמדת מטוגנים

•    עמדת אסאדו בפריסה 

•    עמדת מוקפץ תאילנדי

•    טורטיות מגולגלות במגוון מילויים

•    עמדת שווארמה דגים 

•    עמדת שתייה



MENU
סלטים

חומוס ביתי , גרגירי חומוס בשמן זית  •
טחינה ירוקה לבנונית  •

עגבניות בליווי שום,כוסברה,פלפל חריף ולימון כבוש  •
סלט עגבניות שרי עם פסטו וצנובר   •

סלט עלים ירוקים עם חמוציות ושקד מולבן  •
סלט סלק חי וסלרי   •

מטבוחה מרוקאית נוסח קזבלנקה  •
סלט חסה עם עלי בייבי ונבטים  •

חלצי בלדי על האש עם טחינה ירוקה  •
חציל מיונז  •

בבגנוש חציל בטחינה   •
סלט חצילים יוני בווינגרט  •

חציל ברוטב פיקנטי  •
חציל סיני עם צ'ילי מתוק  ,ובצל ירוק ושומשום  •

סלט פטריות חמות מוקפצות  •
סלט פלפל חריף מטוגן עם לימון כבוש , שום ושמן זית  •

תפו''א במיונז   •
חמוצים (מלפפון חמוץ זיתים סורים)  •

כרוב לבן בתחמיץ הבית   •
כרוב וגזר במיונז  •

כרוב אדוןם במיונז  •
פלפלים קלויים בגריל  •

סלט גזר בשום ולימון פיקנטי   •
סלט גזר מרוקאי נוסח מרקש   •

סלט בטטה בצ'ילי   •
סלט קינואה   •

סלט טבולה עם חמוציות ונענע  מרעננת   •
סלט עדשים שחורים  •

סלט ארטישוק עם בצל סגול ופלפלים קלויים  •
•         סלט חמוציי הבית

רועים
אי
8 סוגים לבחירה



מנה ראשונה 

מאפה ''הטחנה '' במילוי נתחי פרגית עלי מנגול  •
           על מצע  טנזיה בליווי יין מתקתק וטחינה גולמית 

מאפה במילוי אסאדו   •
מאפה במילוי בשר טחון   •

כבד מוקפץ עם סילאן על מצע פירה   •

פילה מושט מזרחי   •
פילה מושט בעשבי תיבול   •

פילה סלמון ברוטב לימון ושקדים   •
פילה סלמון מזרחי   •

פילה סלמון בעשבי תיבול   •
פילה סלמון בציפוי אגוזים   •
פילה סלמון בצ'ילי מתוק   •

קציצות דגים ברוטב פיקנטי   •

תוספות

תפוח אדמה בייבי ברוזמרין וטימין   •
תפוח אדמה פרוס עם בצל מטוגן   •

תפוח אדמה פלחים ברוזמרין ,שמן זית ושום   •
בטטה צלויה בטימין ושום  •
בטטה צלויה ברוטב צ'ילי   •

אורז לבן עם שקדים וצימוקים   •
אורז מקלובה   •

אורז אשפלאו עם בצל ,גזר וגרגירי חומוס  •
אורז מג'דרה   •

אורז עם אטריות   •
שעועית ירוקה  מוקפצת עם שומשום  •

שעועית ירוקה ברוטב אדום  •
אנטי פסטי   •

זיתים מרוקאים   •
ארטישוק ופטריות   •

נודלס עם ירקות  •
קוקוס מרוקאי   •

טנזיה מרוקאית   •
לקט ירקות בגריל  •

מנה עיקרית

סטייק פרגית בטבול מזרחי   •
סטייק פרגית בעשבי טיבול  •

סטייק פרגית ברוטב צ'ילי  •
צלי בקר ברוטב פטריות  •

צלי בקר ברוטב יין קרבנה   •
תבשיל אסאדו ברוטב יין  •

עוף בטיבול מזרחי   •
חזה עוף במילוי אורז ובשר   •
מיני פרגית במילוי פיסטוק   •

עוף במילוי פירות יבשים  •
עוף עם פטריות ויין אדום  •

טז'ין עוף עם זיתים ולימון כבוש   •
שניצל וינאי   •

 

מנה אחרונה 

סופלה שוקולד חם בליווי גלידת וניל   •
           ורוטב תות שדה 

וופל בלגי בליווי גלידה    •
פלטת קינוחי הבית  •

לחמים

לחם פרנה עם מטבלים או קוקטייל לחמים  •

שתייה קלה לבחירה
 

1-2 סוגים לבחירה

3 סוגים לבחירה

2-3 סוגים לבחירה

1 לבחירה


